ESPRESSOMASKIN FÖR KAPSLAR
Instruktionsmanual

Tack för ditt köp av Sjöstrands Espressomaskin. Den här handboken hjälper dig att lära
känna din nya maskin och ge några tips och tricks om hur du bäst tar hand om den.
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För mer instruktioner och information om maskinen,
kolla in www.sjostrandcoffee.se/instruktioner/

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•

Denna produkt har endast utformats för hushållsbruk. Tillverkaren tar inget ansvar,		
och garantin kommer inte att gälla i händelse av kommersiell användning eller 		
olämplig an vändning eller underlåtenhet att följa instruktionerna.

•

I händelse av en nödsituation, ta omedelbart bort kontakten från eluttaget.

•

Ta ut kontakten ur eluttaget om den inte används under en längre tid.

•

Kontrollera att spänningen som anges på klassningsskylten matchar din spänning.

•

Anslut endast maskinen till jordade eluttag. En felaktig anslutning upphäver
garantin.

•

Innan du rengör, koppla ur maskinen och låt den svalna.

•

Rengör aldrig kontakten, nätsladden eller själva apparaten med våt trasa eller doppa 		
i någon vätska.

•

Denna maskin får endast användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått
övervakning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt. 		
Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn om de inte är från 8 år
och övervakade.
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•

Förvara maskinen och dess nätsladd utom räckhåll för barn under 8 år. Barn får inte 		
leka med apparaten.

·

Sänk alltid kapselns inloppsspak innan du brygger och lyft den aldrig när maskinen är
i drift.

·

För inte in fingrarna i facket eller kapselinloppet.

•

Använd inte maskinen utan droppbrickan.

•

Fyll inte vattentanken med varmt vatten.

•

Placera inte nätsladden nära heta ytor eller vassa föremål.

•

Rör aldrig nätsladden med våta händer.

•

Koppla inte ur genom att dra ur sladden.

•

Använd inte maskinen om den är skadad.

•

För att undvika risker, låt bara Sjöstrand reparera maskinen och byta ut nätsladden.

•

Lyft inte kapselns inloppsspak under avkalkningsprocessen.

•

Öppna inte maskinen eller för in något i öppningarna.

•

Alla andra åtgärder än normal användning, rengöring och vård ska utföras av 		
Sjöstrand.

•

Skölj vattentanken och rengör maskinen för att helt avlägsna eventuella
kvarvarande avkalkningsmedel som används.

•

Använd inte maskinen om den inte är i perfekt skick eller om det finns tecken på 		
skador. Informera i sådana fall Sjöstrands kundtjänst.

•

Använd maskinen endast på plana, stabila och värmebeständiga ytor bort från
vattenstänk och värmekällor.

•

För miljöskydd, se till att kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av
elektriska apparater. Din maskin innehåller värdefulla material som kan återvinnas 		
eller återvinnas. Lämna den på en insamlingsplats för avfall. Förpackningen är 		
tillverkad av återvinningsbara material.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Pumptryck				19 bars
Kapacitet för kapselbehållare 		
15 Kapslar
Löstagbar vattentankvolym		
1,2 liter
Droppbricka 				
Justerbar och avtagbar
Bryggförhållande/koppstorlek
Automatisk och programmerbar
Energisparläge				Aktiveras efter 10 minuter
Ström					
AC220-240V, 50-60Hz, 1200-1400W
Vikt					
4 kg.
Mått (H x B x D) i mm		
Standard:
259 x 186 x 336
					
Utan droppbricka:
259 x 186 x 230
					
Med spaken upp:
328 x 186 x 336
					
Bas till munstycke:
170
					Droppbricka till munstycke: 108 (max)

KAPSELINLOPP ÖPPEN/STÄNG SPAK

KAPSELINLOPP
VATTENTANK

PÅ/AV-VÄXLINGSKNAPP

KAPSELBEHÅLLARE

DROPPBRICKA

ESPRESSO KNAPP
LUNGO KNAPP
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KOM IGÅNG
·

Sätt i eluttaget i ett eluttag.

·

Fyll vattentanken med kallt vatten.

·

Placera droppbrickan i lämplig höjd för din koppstorlek.
Det är möjligt att lossa droppbrickan och lägga den platt på bottenytan under
munstycket för större koppar eller macchiatoglas.

·

Slå PÅ maskinen genom att slå på växlingsknappen.
Båda knapparna i koppstorlek börjar blinka för att indikera att maskinen värms upp.
Maskinen är klar att användas när lamporna slutar blinka och förblir tända.

·

Kör 4-6 koppar vatten innan din första brygd.

·

Släpp en kaffekapsel i kapselns inlopp ovanpå och dra ner kapselspaken.

·
·

Tryck på den lilla koppknappen för en expresso (40 ml).
Tryck på den stora koppknappen för en lungo (100 ml).

·

Lyft upp kapselns inloppsspak varje gång en brygd är klar för att få den använda 		
kapseln att falla ner i kapselbehållaren.

!

Det rekommenderas inte att fylla vattentanken med varmt vatten. Tänk på 			
volymnivåerna max/min.

AVLUFTA MASKINEN
När din nya maskin anländer skulle den ha tömts helt på vatten och du måste tömma
den. Du kommer att märka detta när du har fyllt vattentanken, men inget vatten kommer
ut när den ska börja brygga. Maskinen kommer också att göra samma ljud som den gör
när du utför en normal bryggning.
För att köra vatten genom maskinen, följ stegen nedan:
·

Sätt på maskinen.

·

Fyll vattentanken.

·

Ha kapselns inloppsspak i upprätt läge. Tryck den något längre bak mot maskinens 		
baksida tills du hör ett ljud.

·

Kör en kopp vatten genom maskinen innan du brygger en kopp kaffe genom att 		
trycka på antingen den lilla koppen eller den stora koppknappen. Din maskin töms 		
när vatten kommer ut ur munstycket.
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ATT GÖRA FÖRE VARJE ANVÄNDNING
·

Se till att vattentanken är fylld.

·

Slå PÅ maskinen.

·

Vänta tills maskinen är förvärmd.

·

Tryck på någon av knapparna i koppstorlek för att köra vatten genom maskinen.

·

Följ de återstående standardstegen för bryggning av kaffe under KOM IGÅNG.

ÄNDRA BRYGGFÖRHÅLLANDET / KOPPSTORLEK
Tryck och håll ned någon av de två knapparna i koppstorlek tills maskinen har matat
ut önskad mängd kaffe. Minnesfunktionen på varje knapp kommer ihåg dina inställda
inställningar för nästa gång.

ÅTERSTÄLL DE URSPRUNGLIGA BRYGDFÖRHÅLLANDENA / KOPPSTORLEKARNA
·

Stäng AV maskinen.

·

Tryck och håll ned den stora koppknappen och slå PÅ maskinen medan du trycker på 		
knappen.

·

Energisparläget aktiveras efter 10 minuters användning.

·

Om du vill avsluta energisparläget trycker du på valfri knapp eller stänger AV och
slår PÅ.

DAGLIGT UNDERHÅLL
·

Stäng AV maskinen.

·

Töm kapselbehållaren och droppbrickan.

·

Töm och skölj vattentanken.

RENGÖRING
·

Använd en fuktig trasa med milda, icke-slipande rengöringsmedel.
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LUFTNING AV MASKINEN
·

Stäng AV maskinen.

·

Dra ner kapselns inloppsspak (utan kapsel)

·

Tryck på någon av knapparna i koppstorlek.

·

Så snart vatten börjar hälla ut, ta bort vattentanken.

·

När vattnet slutar hälla är maskinens luftning klar.

AVKALKNING
·

Läs noggrant användnings- och säkerhetsanvisningarna på 				
avkalkningsförpackningen.

·

Var försiktig när du hanterar avkalkningslösningen nära maskinen eftersom det kan 		
skada maskinens yta.

·

Använd inte vinäger!

AVKALKNINGSLARMET
Efter 1200 användningar (bryggning av kaffe och vatten) utlöses avkalkningslarmet
varje gång maskinen slås på. När du slår på strömbrytaren blinkar LED-indikatorerna för
koppstorleksknapparna med en frekvens av 5x/sekund, stannar i 1 sekund och slingor.
Maskinen börjar sedan förvärmning och kan användas normalt. Larmet kan endast
återställas när användaren använder avkalkningsprocessen.

AVKALKNINGSPROCESSEN
·

Se till att vattentanken är fylld med minst 0,5 liter vatten.

·

Se till att kapselinloppet är tomt.

·

Töm kapselbehållaren och droppbrickan.

·

Låt vatten rinner genom maskinen (utan kapsel).

·

Tillsätt avkalkningslösningen till vattentanken.

·

Placera ett kärl under munstycket.

·

Tryck och håll ned båda knapparna i koppstorlek i 2 sekunder.

·

Låt avkalkningslösningen gå igenom maskinen en andra gång.

·

Fyll vattentanken med färskt vatten.

·

Kör igenom 6-8 koppar vatten för att se till att maskinen är fri från 			
avkalkningslösningsrester.
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FELSÖKNING
LAMPORNA TÄNDS INTE
•
•
•

Maskinen har stängts av automatiskt
Slå PÅ/AV-knappen.
Kontrollera nätsladdens, spänningens och säkringens skick.

INGET KAFFE/VATTEN KOMMER UT UR MASKINEN
·
·
·

Kolla vattentanken. Om det är tomt, fyll med färskt vatten.
Lyft kaffets inloppsspak.
Tryck på någon av knapparna i koppstorlek och vänta tills vatten rinner ut.

KAFFET ÄR INTE TILLRÄCKLIGT VARMT
·

Förvärm kaffekoppen med varmt vatten. Avkalka maskinen om det behövs.

KAPSELINTAGET STÄNGS INTE HELT
·
·

Töm kapselbehållaren.
Kontrollera att det inte finns någon kapsel fast i maskinen.

MASKINEN LÄCKER OCH KAFFET HÄLLS INTE UT SOM VANLIGT
·

Kontrollera att vattentanken är korrekt monterad.

LAMPORNA BLINKAR OREGELBUNDET
·
·
·
·

Kolla vattentanken. Om det är tomt, fyll med färskt vatten.
Byt ut till en ny kapsel.
Avsluta avkalkningsproceduren.
Energispar aktiveras efter 10 minuters användning.

INGET KAFFE KOMMER UT, BARA VATTEN
·

Se till att en oanvänd kapsel placeras i kaffeinloppet.

För andra frågor eller om problemen kvarstår, kontakta oss på
info@sjostrandcoffee.com
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Sjöstrand Trading AB
Box 12127
102 24 Stockholm
Sweden

www.sjostrandcoffee.se

